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Vizāžista profesijas standarts
1. Vispārīgie jautājumi
1. Profesijas nosaukums – vizāžists.
2. Profesijas kods – 5142 05.
2. Nodarbinātības apraksts
1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais profesionālās kvalifikācijas
līmenis.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
– vizāžists ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš konsultē klientu
par grima izvēli; novērtē klienta sejas ādas stāvokli; zīmē grima skices; izvēlas
piemērotus materiālus; sagatavo sejas ādu grima uzklāšanai; uzklāj grimu;
pārzina modes tendences un grima uzklāšanas jaunākās tehnoloģijas; patstāvīgi
plāno un organizē savu darbu.
Vizāžists strādā skaistumkopšanas nozares uzņēmumos vai kā
pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās
kompetences
1. Spēja novērtēt klienta personību un sejas ādas tipu.
2. Spēja konsultēt klientu grima izvēlē un sejas korekcijas jautājumos,
radoši izmantojot zināšanas modes vēsturē, aktuālajās tendencēs un pozitīvas
saskarsmes veidošanā.
3. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādāt pakalpojuma izmaksu tāmi
un noformēt nepieciešamo dokumentāciju.
4. Spēja skicēt grimu.
5. Spēja sagatavot klienta sejas ādu grima uzklāšanai.
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6. Spēja izvēlēties atbilstošākos līdzekļus, tehnoloģijas un materiālus
grima uzklāšanai.
7. Spēja veidot daudzveidīgu grimu un izmantot specefektu materiālus
atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm.
8. Spēja pieskaņot grimu klienta izvēlētajam tērpam.
9. Spēja sekot līdzi aktuālajām grima modes tendencēm, izmantojot
dažādus informatīvos avotus.
10. Spēja sadarboties pasūtījuma izpildē ar citiem speciālistiem.
11. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus,
nekaitējot savai, klientu un kolēģu veselībai.
12. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus,
nekaitējot videi.
13. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
14. Spēja sniegt pirmo palīdzību.
15. Spēja lietot profesionālo terminoloģiju.
16. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba
rezultātu.
17. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
18. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
prasmes
1. Izvēlēties dekoratīvo un kopjošo kosmētiku atbilstoši klienta vēlmēm,
stilam, finansiālajām iespējām un ādas stāvoklim.
2. Analizēt klienta sejas proporcijas un īpatnības.
3. Izmantot kompozīcijas veidošanas pamatprincipus grima izveidē.
4. Sagatavot grima skices.
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5. Izvēlēties grima uzklāšanas tehnoloģiju.
6. Izmantot atbilstošākos dekoratīvās un kopjošās kosmētikas līdzekļus,
instrumentus un materiālus.
7. Pārrunāt ar klientu grima ieceri un nepieciešamās sejas korekcijas.
8. Sagatavot sejas ādu grima uzklāšanai.
9. Veikt uzacu korekciju.
10. Aprēķināt grima veidošanas izmaksas un noteikt cenu.
11. Lietot
veikšanai.

informācijas

tehnoloģijas

savas

profesionālās

darbības

12. Iekārtot darba vietu grima izveidei.
13. Ievērot darba aizsardzības noteikumus.
14. Ievērot vides aizsardzības prasības.
15. Pārvaldīt valsts valodu.
16. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālajā saziņas līmenī.
17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
18. Sniegt pirmo palīdzību.
19. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
20. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
21. Ievērot darba tiesisko attiecību prasības.
5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas priekšstata līmenī:
1.1. novitātes grima veidošanā;
1.2. grima materiālu ķīmiskās un fiziskās īpašības;
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1.3. kosmētisko līdzekļu iespējamās blakusparādības un ādas alerģiskās
reakcijas;
1.4. saskarsmes pamatprincipi.
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas izpratnes līmenī:
2.1. grima veidošanas pamatprincipi;
2.2. sejas morfoloģija;
2.3. krāsu mācība;
2.4. individuālie ādas krāsu tipi krāsu tipi;
2.5. ādas funkcijas;
2.6. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.
3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās
zināšanas lietošanas līmenī:
3.1. grimu veidi un tehnoloģijas;
3.2. grima instrumenti un piederumi;
3.3. grima stili;
3.4. aktuālās grima modes tendences;
3.5. grima modelēšana;
3.6. uzacu formas un korekcija;
3.7. dekoratīvās un kopjošās kosmētikas veidi un īpašības;
3.8. dekoratīvās, kopjošās kosmētikas un specefektu materiālu
izmantošana;
3.9. darba vietas izgaismojuma veidi;
3.10. sarunas veidošanas principi;
3.11. valsts valoda;
3.12. viena svešvaloda saziņas līmenī;
3.13. darba aizsardzība;
3.14. darba vietas ergonomika;
3.15. pirmā palīdzība;
3.16. vides aizsardzība;
3.17. informācijas tehnoloģijas;
3.18. profesionālās un vispārējās ētikas principi;
3.19. pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodes;
3.20. lietvedība;
3.21. darba tiesiskās attiecības.
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Pienākumi un uzdevumi
Pienākumi
1. Klienta iepazīšana.

2. Darba organizēšana.

3. Dekoratīvās kosmētikas un
sejas kopšanas materiālu
pārzināšana.

4. Sejas
darbam.

sagatavošana

5. Grima veidošana.

6. Darba drošības un sanitāri
higiēnisko
prasību
ievērošana.

Uzdevumi
1.1. iepazīt klienta personību un uzklausīt viņa
vēlmes;
1.2. novērtēt klienta sejas formu un ādas
stāvokli;
1.3. palīdzēt
izvēlēties
atbilstošu
grima
risinājumu;
1.4. konsultēt klientu par nepieciešamajām sejas
korekcijām.
2.1. sagatavot darba vietu;
2.2. izveidot darba grafiku;
2.3. sagādāt grima veidošanai nepieciešamos
materiālus;
2.4. izveidot tāmi izmaksu tāmi.
3.1. izvēlēties ādas kopšanas produktus;
3.2. izvēlēties dekoratīvās kosmētikas produktus
atbilstoši uzdevumam;
3.3. izvēlēties
piemērotākos
instrumentus
atbilstoši uzdevumam;
3.4. pārzināt tirgus piedāvājumu.
4.1. sagatavot sejas ādu grima uzklāšanai;
4.2. veikt nepieciešamo uzacu korekciju;
4.3. nomaskēt ādas defektus un problēmas;
4.4. uzklāt grima pamatu.
5.1. izveidot skici atbilstoši klienta vēlmēm un
vajadzībām;
5.2. analizēt sejas morfoloģiju;
5.3. veidot
grimu
atbilstoši
dotajam
uzdevumam;
5.4. izmantot specefektu materiālus;
5.5. izmantot grima uzklāšanas tehnikas.
6.1. ievērot darba drošības un ugunsdrošības
noteikumus;
6.2. izvēlēties piemērotus grima veidošanas
materiālus un instrumentus;
6.3. dezinficēt instrumentus;
6.4. ievērot personisko higiēnu;
6.5. izmantot veselībai nekaitīgus produktus un
materiālus;
6.6. ievērot darba un vides drošības principus.
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Vizāžista profesijas standarta izstrādes darba grupa:
Una Bernatoviča – eksperts, Imidža skola – studija "Unastyle", direktore;
Ineta Lesīte –
eksperte, pašnodarbināta persona, stiliste;
Rimma Āboltiņa – eksperte, BISA, prezidente, stiliste;
Baiba Grīna –
eksperts, LTV 1; TV 3, Stiliste
Indra Salceviča – eksperte, izdevniecība "Rīgas Viļņi", LNT – MTG Grupa,
departamenta vadītāja, stiliste;
Kristaps Ābelis – moderators, SIA "Biznesa augstskola Turība", katedras
vadītājs;
Ligita Zīlīte –
moderatore,
SIA
"Biznesa
augstskola
Turība",
dr.sc.administr., lektore.

Vizāžista profesijas standarta eksperti:
Evelīna Bunta –
Astra Šauere –

Latvijas stilisti asociācija, eksperte;
Baltijas imidža asociācija, eksperte.

